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ﯾ روﯾﺪاد ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﻫﺎﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 03-02-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ روﯾﺪادﺗﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ،ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و وارد ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣ روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﻫﻨﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱روز ﮐﺎری )ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( ﺗﺎﯾﯿﺪ روﯾﺪاد در آﭘﺎرات ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ روﯾﺪاد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 ‐۱ﺑﺮای روﯾﺪاد ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎً از ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی وﯾﮋه در ﻋﻨﻮان روﯾﺪاد
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 ‐۲ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ روﯾﺪاد ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪهی ﺟﺬاب
ﺑﺮای روﯾﺪاد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﻋﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
 ‐۳ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن روﯾﺪاد ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺑﺎ ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ و ﻃ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ،زﻣﺎن ﺷﺮوع روﯾﺪاد را از ﻫﻤﺎن ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ و زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن را ﺑﺮای اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت روﯾﺪاد ﺣﺘﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روﯾﺪاد در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ و در ﭼﻪ روزﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎﺗ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد.
 -۴ﺑﻠﯿﺖﻓﺮوﺷ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع روﯾﺪاد آﻏﺎز ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺎ اواﺳﻂ روﯾﺪاد اﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ در
اﺑﺘﺪای روﯾﺪاد ﻗﺼﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﺖ داﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل
ﻗﺮارﮔﯿﺮی روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣ زﻣﺎنﻫﺎﯾ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۵ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت روﯾﺪاد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی روﯾﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد روﯾﺪاد اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .از دﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ،ﺣﺎﻣﯿﺎن ﯾﺎ اﻓﺰودن وﯾﺪﯾﻮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﯾﺪاد ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -۶ﻣﺤﺘﻮاﯾ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه در ﺑﺨﺶ روﯾﺪاد آﭘﺎرات ﭘﺨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ ﺑﺎﺷﺪ.
 ‐۷ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪاد آﭘﺎرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮔﯿﻢ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﭘﺎرات ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﺪاد ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ‐۸اﮔﺮ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺎ ﺷﺮوع روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ،روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣ
ﻗﺮار ﻧﯿﺮد.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾ روﯾﺪاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

